
 

Anmälan om driftstörning i miljöfarlig verksamhet 
 
Anmälan om 
      Överskridande av gräns-/riktvärde 
 

       Större störningar i processen 
 

      Okontrollerat utsläpp till: 
 

       Brand, rökutveckling 
 

      Onormalt buller/över villkorsniåv 
 

       Kontrollerat, planerat överutsläpp 
 

      Annat:  
 

      För omgivningen synliga, onormala utsläpp som inte    
behöver leda till miljöpåverkan. 
 

 
Verksamhetsutövare 
Verksamhetsutövare Fastighet 

Kontaktperson Datum och klockslag för störningen/incidenten 

E-post Telefon 

 
Beskrivning av störningen/incidenten 
Beskrivning av störningen/incidenten 

Orsak 

Första insats för att begränsa risk för skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön 

Förslag på åtgärd, förebyggande/korrigerande 

När kommer åtgärden vara 
genomförd? 

Vem är ansvarig? Befattning 

 
 
  

Växjö kommun 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Box 1222 
0470-410 00 
miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se 
 



Underskrift 
 
 
 

  

Ort och datum Underskrift 
 
 

 

Namnförtydligande 
 
 
 
Så behandlas dina personuppgifter av miljö- och hälsoskyddsnämnden  
För att vi ska kunna behandla din anmälan behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn, 
personnummer/organisationsnummer och kontaktuppgifter. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt 
för vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar har vi fått från dig. Om du inte vill lämna de personuppgifter som vi behöver för 
verksamheten kan följderna bli att vi inte kan behandla din ansökan.  
 
Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är 
myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge du är inskriven i vår verksamhet och som kommunen kan ha en 
skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra, 
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.  
 
Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, 
raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat 
registerutdrag. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är miljö- och hälsoskyddsnämnden. För att utöva dina rättigheter och 
exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till nämnden genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till miljo-
halsoskyddsnamnden@vaxjo.se 
 
Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till 
dataskyddsombud@vaxjo.se  
 
Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens hemsida datainspektionen.se. Hos Datainspektionen hittar du även mer 
information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter. 
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